
Ydermere er der et oplæg til hvad vi godt kunne bruge lidt hjælp til. 
Det er cirka tider og noget tager måske ikke så lang tid som angivet. 
Det meste handler om at få fordelt materiale på pladsen samt at få det retur om søndagen 
til den palle det kom på. 

Hvis der er nogen der som hold vil stå for én ting er de velkommen, ellers kan man også 
melde sig som enkelt personer hvis et par stykker fra holdet kan give en hånd.  

Generelt under hele stafetten:
Toiletter tjek af toilet papir og stand
Affald tjek af de opstillede skraldespande, tømning hvis nødvendigt. 

Klargøring fredag efter ca. kl. 16 :
Udlægning af kabelbakker 6 mand 1 time. 
Opstilling af grill pavillon samt udlægning af køreplader under den. 
udlægning af køreplader på pladsen hvis regnvejr 10 mand 1 time 

Oprydning søndag umiddelbart efter stafetten ca kl 12.30: 
Nedtagning af el i madtelt og diverse strømledninger på pladsen 8 mand 2 timer. 
Nedtagning af grill pavillon, div små fælles pavilloner. 4 mand 2 timer 
Indsamling af kabelkanaler 5 mand 1,5 timer 
Rengøring af grills 4 mand 1 time 
Nedtagning af mobil hegn 2 mand 1 time 

Ovenstående skal sendes til Logistik mailen senest d. 22 juli 
logistik.greve@stafet.cancer.dk hvor eventuelle spørgsmål også kan stiles til. 

Hold nummer 

Hold Navn 

Kontakt info ( Email, Tlf.  Også under stafetten )

Telt informationer ( størrelse, antal )

Telt fabrikat eller hvor det er købt 

Kort beskrivelse af teltet ( kraftigt, spinkelt, feks 
Metal eller plastik samlinger. 

Er teltet certificeret.
Hvis ja vedlægges kopi af certifikat. 

Campingvogn ( ved vejen ) 

evt. Placerings ønsker 

Aktiviteter ( Beskrives kort )

Ønskes strøm og og til hvad ( der er ikke garanti for 
strøm ) der vil blive taget kontakt umiddelbart efter 
deadline. 

Forventede antal deltagere 

Forventede antal overnattende deltagere i teltet. 
( Kræver vågen vagt ) 

Jeg / vi vil gerne hjælpe med (Opgave / dag )
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